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Má ešte aplikovaný
výskum šancu?

Potenciál je, potrebné sú financie

Aplikovaný výskum a vývoj hral v nedávnej minulosti významnú úlohu pri rozvoji
priemyslu a ďalších odvetví hospodárstva.
Jeho výsledky boli a sú premietnuté vo forme realizačných výstupov v mnohých
technológiách, špičkových výrobkoch, v
ekonomickom rozvoji hospodárstva. Po roku 1989 tu došlo k istým pohybom. Politické a spoločenské premeny sa dotkli nielen priemyselnej a hospodárskej sféry, ale
prirodzene i priemyselného výskumu. Tam,
kde sa utlmila, prípadne zanikla priemyselná výroba, zanikol i výskum. V lepšom
prípade sa výskumné pracovisko preorientovalo na iné činnosti. Veľká časť odvetvových výskumných ústavov prešla z
rozhodnutia štátu privatizáciou a postupne sa menilo aj ich portfólium a smerovanie. Úmerne s poklesom finančných
zdrojov na výskum sa postupne utlmovali
i výskumné aktivity a z pôvodne len výskumných ústavov sa postupne stávali produkčno-výskumné organizácie s rastúcim
podielom výroby.

Výskumný ústav spracovania a aplikácie
plastických látok (VÚSAPL) v Nitre patril
medzi popredné výskumné pracoviská už
v bývalom Česko-Slovensku. Jeho výskumné aktivity a realizačné výstupy
smerovali tak do technologického výskumu v oblasti rúr, fólií, profilov a vstrekovaných výrobkov, ako aj do oblasti materiálového výskumu a výskumu nových
polymérnych kompozitov, strojnotechnologického výskumu, ale i do oblasti
automatizácie a regulácie spracovateľských procesov.
Plastikárska výroba je zameraná predovšetkým na výrobu presných výstrekov
polymérnych kompozitov a špeciálnych typov fólií. Realizovaná výroba predstavuje
predovšetkým realizáciu výsledkov vlastného výskumu a vývoja. S výnimkou
v súčasnosti narastajúceho podielu výrobkov pre automobilový priemysel sú
ostatné výrobky a programy zavedené do
výroby na základe obchodného vývoja a
vstrekovacích foriem či vlastného technologického postupu alebo vlastnej receptúry.

F. Mátel

Hoci podiel rozsiahlejších výskumných
prác pre externé organizácie poklesol,
môže sa VÚSAPL, a. s., prezentovať niekoľkými zaujímavými výsledkami. Je to v
prvom rade široký sortiment vyvinutých
polymérnych kompozitov a masterbatchov,
ktorý môže nielen využiť vo svojej výrobnej
činnosti a ponúknuť okruhu odberateľov v
oblasti automobilového priemyslu, elektro- a bielej techniky. Pre realizáciu ich výroby sa inštalovala nová kompaudačná
linka. Napriek silnej konkurencii a zdĺhavému procesu schvaľovania sa kompozity
z vývoja VÚSAPL postupne dostávajú do
povedomia odberateľov. Pre vývoj v tejto
oblasti je veľmi dôležitá i vhodná skladba
laboratórnej a produkčných liniek i dobre
vybudované laboratóriá a skúšobnícke zázemie.
Významné postavenie má VÚSAPL, a. s.,
v oblasti recyklácie plastových odpadov
vrátane zmesových odpadov z komunálneho zberu a recyklácie odpadov z autoplášťov. V oblasti recyklácie sa VÚSAPL,
a. s., prezentuje aktivitami v inžinierskoprojekčných činnostiach. I na základe je-

ho projektových podkladov vznikol a v
súčasnosti sa buduje nový recyklačný závod na strednom Slovensku. V minulom
roku bol ukončený projekt BIOPACK programu EUREKA, kde VÚSAPL, a. s., bol rozhodujúcim partnerom pri riešení biodegradovateľných plastov a výrobkov z nich.
Žiaľ, na rozdiel od svojich zahraničných
partnerov sa projekt riešil bez podpory
štátu.
V záverečnom štádiu je i riešenie projektu 6. rámcového programu v oblasti
medicínskych aplikácií plastov, kde sa
VÚSAPL, a. s. podieľa na riešení s organizáciami z Nemecka, Veľkej Británie, Talianska, Estónska, Švédska. Aktivita vo výskumných činnostiach vo VÚSAPL, a. s.,
je podobne, ako v ostatných výskumných
ústavoch, vo veľkej miere závislá od zdrojov financovania. A podobne ako i ostatné
výskumné pracoviská očakáva ako podmienku ďalšieho prežitia a rozvoja postup
k zdrojom určeným na rozvoj inovácií. Na
pokračovanie výskumnej činnosti má pritom VÚSAPL, a. s., dostatočne zdatný odborný a ľudský potenciál.
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Svetielkom nádeje mohli byť Štátne programy rozvoja (ŠPR), o ktorých rozhodla vláda SR v r. 2002-2003. Sľubný pre nás bol
najmä ŠPR 10: „Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku“. Projekty
riešili výskumné konzorciá tvorené z ústavov SAV, univerzít a pracovísk priemyselného výskumu. V oblasti chémie a farmácie vytvoril takéto konzorcium VÚSAPL, a.s.
Nitra, ako vedúce pracovisko Centra pre
rozvoj chemického a farmaceutického priemyslu. Do riešenia spoločného projektu sa
zapojilo: osem pracovísk aplikovaného výskumu, SAV, Prírodovedecká fakulta UK
Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Strojnícka fakulta TÚ Košice a Technická univerzita Zvolen.
V rámci tohto ŠPR sa v rokoch 20032005 riešilo niekoľko projektov, ktorých výsledkom boli ekonomicky významné hmotné realizácie, ale i podané patenty, publikácie. Počas riešení vznikol priestor
(i finančný) na výchovu diplomantov a doktorandov na univerzitách, ako aj mladých
vedeckých pracovníkov. Výsledkom riešenia boli realizácie s niekoľkomiliónovým
ekonomickým prínosom, vytvorené nové
pracovné miesta, nové technológie, ale i deväť podaných prihlášok patentov a dvadsať
odborných publikácií. Projekty riešené v
rámci ŠPR ukázali možnosti vzájomnej koexistencie základného a aplikovaného výskumu. Žiaľ, napriek pripravenosti ďalších
projektov sa už v riešení ŠPR nepokračuje.
Aplikovaný priemyselný výskum mal dostať podporu v „programe inovácií“. Prijatie
toľko očakávaného inovačného zákona je
však v nedohľadne a aplikovaný výskum pomaly stráca svoju silu. Zatiaľ sa len vypracúvajú rôzne stanoviská, podklady ku koncepciám, no chýbajú dostupné finančné
zdroje. Verbálna podpora nestačí, nevyhnutné sú zdroje, ktoré by sa zmysluplne a
transparentne použili napríklad na inovačný
rozvoj. Žiaľ, je obava, že pri súčasnej situácii v priemyselnom výskume ďalšie odďaľovanie prístupu k finančným zdrojom môže
znamenať i jeho úplný útlm. Na škodu veci.
DOC. ING. FRANTIŠEK MÁTEL, CSC.,
GENERÁLNY RIADITEĽ VÚSAPL A.S., NITRA

Odborný a ľudský potenciál je dobrým zázemím – chce to ale viac prostriedkov na inováciu.
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Príklady spolupráce

Počas svojej vyše 30-ročnej činnosti spolupracoval VÚSAPL s mnohými veľkými a
významnými podnikmi a organizáciami
nielen v oblasti plastikárskeho a chemického priemyslu. Vplyvom meniacich sa
ekonomických, spoločenských i politických
podmienok sa menilo, resp. meniacim sa
podmienkam sa prispôsobovalo i výskumné zameranie ústavu.
Rozvoj automobilového a elektrotechnického priemyslu, rastúca aplikácia plastov v zdravotníctve a v ďalších odvetviach
budú nepochybne iniciovať aj potrebu nových materiálov a technológií. Priestor na
nové riešenia na tomto poli je aj pre základný, aj pre aplikovaný výskum. VÚSAPL
preto podľa riaditeľky Skúšobne h.doc.
Ing. Márie Porubskej, PhD., víta možnosti
súčinnosti s vhodnými partnermi.
Príkladom spolupráce s pracoviskami
základného výskumu je prebiehajúci vedecký projekt „Porovnanie rôznych spôsobov iniciácie sieťovania pre modelovanie nových procesov modifikácie termoplastov“, pri ktorom je VÚSAPL
spoluriešiteľskou organizáciou Ústavu polymérov (ÚP) SAV. Úlohou projektu je podľa M. Porubskej hľadanie optimálnych
ciest chemickej modifikácie vlastností polymérov, ktorá by mohla nájsť uplatnenie
v technickej praxi. Ide o zlepšovanie napr.
tepelnej odolnosti, deformačných charakteristík, kompatibility kombinovaných materiálov a i. V rámci projektu sa študujú
menej tradičné mechanizmy iniciácie
sieťovacieho procesu energetickým žiarením (elektrónovým a protónovým zväzkom,
gama-lúčmi, mikrovlnami, ultrafialovým
žiarením) a ich efektívnosť sa porovnáva
so sieťovaním iniciovaným tepelným rozkladom peroxidov ako relatívne najviac
preštudovaným. Použité modelové materiály zahrnujú konštrukčné termoplasty,
elastoméry, biologicky degradovateľné
materiály, v kombináciách s plnivami organickými aj anorganickými. Vhodne modifikované polyméry majú šancu nahradiť
niektoré zdravotne a ekologicky problémové materiály (napr. polykondenzáty na
báze formaldehydu).
Spojenie intelektuálneho potenciálu a
infraštruktúry VÚSAPL s vedúcim pracoviskom ÚP SAV umožňuje podľa M. Porubskej overovanie predpokladu prenosu
výsledkov výskumu do aplikačnej sféry už
počas riešenia projektu. Nezanedbateľným prínosom spoločného projektu s akademickým pracoviskom je aj podpora výchovy odborníkov v spoluriešiteľskej organizácii.
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Praktické využitie v oblasti inžinierskych sietí
Výrobky z plastov sa stali prirodzenou
súčasťou nášho každodenného života do
tej miery, že si ich existenciu v našej blízkosti takmer ani neuvedomujeme. Pomerne rozsiahle je ich využitie napríklad
na výrobu rúr na rozvody studenej a teplej
vody, zvislú a ležatú kanalizáciu, strešné
žľaby, hadice a podobne. Pokiaľ slúžia, je
všetko v poriadku. Problémy zvyčajne nastanú, keď sa niekde poruší zváraný spoj.
S istým zjednodušením možno povedať,
že poruchám tohto druhu sa snaží predchádzať výskum s osobitným zameraním,
ktorý prebieha vo VÚSAPL, a.s., Nitra.
Rozhovor na túto tému nám poskytol
Ing. Peter Árendás, PhD., vedúci Odboru
systémového inžinierstva.
Na uvedené výrobky sa najčastejšie používajú rúry a tvarovky z polyetylénu, polypropylénu, PVC. Aké sú ich prednosti a
nedostatky v porovnaní s klasickými materiálmi?
– Výhody použitia plastových potrubí oproti oceli či iným materiálom sú všeobecne
známe. Ide najmä o nízku hmotnosť, pomerne nízku cenu, nízku elektrickú a tepelnú vodivosť, dobrú chemickú a protikoróznu
odolnosť a rad ďalších výhod. Oproti rúram
z anorganických materiálov majú plastové
materiály najmä tú výhodu, že sa ľahšie spájajú a ohýbajú. Taktiež vykazujú nízky prie-
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tokový odpor, a preto sa v nich len veľmi
málo tvoria usadeniny. V živote, pravdaže,
nič nie je celkom dokonalé a pre úplnosť
treba dodať, že plastové rúry majú aj isté
nevýhody. Patrí k nim vysoký súčiniteľ teplotnej rozťažnosti, v dôsledku čoho treba do
potrubia častejšie vkladať dilatačné kusy.
Pri záporných teplotách sú rúry z plastov
krehké a klesá ich pružnosť.
To všetko sa vo zvýšenej miere môže prejaviť najmä v miestach zváraných spojov. Žiaduca je preto ich vysoká kvalita.
Ako tu môže pomôcť váš výskum?

– Áno, rizikovým miestom každého potrubného systému je naozaj jeho spoj. Poruchovosť, a teda aj životnosť potrubných
systémov je potom závislá práve od kvality
zvaru. Aktivity nášho ústavu sa preto okrem
iného sústreďujú aj na komplexné riešenie
výskumu a vývoja tohto problému. VÚSAPL,
a.s., realizuje v tejto oblasti predovšetkým
vývoj originálneho, počítačom riadeného procesu zvárania plastových rúr. Na podporu
tohto procesu nadväzuje následný vývoj a
realizácia sústavy skúšobných zariadení na:
meranie a vyhodnocovanie tlakových strát
pri prúdení kvapalín a zisťovanie krípových
vlastností (parametrov tečenia materiálu za
studena) zváraných spojov s automatizovaným zberom dát. To všetko má svoj ekonomický dosah. Ako sa tu už povedalo, plastové potrubné systémy majú v súčasnosti
veľmi široké uplatnenie. Svoje využitie nachádzajú v oblasti budovania inžinierskych
sietí ako napr. tlakové rozvody vody a plynu,
teplej úžitkovej vody, pre podlahové vykurovanie, ako aj kanalizačné systémy vnútri
i mimo budov a pod. Každý pokrok v tejto
oblasti znamená preto zvýšenie efektívnosti ich využitia so všetkými ekonomickými dôsledkami.
O čo tu v podstate ide? A v čom je prínos vášho výskumu pre prax?
– V procese zvárania na tupo dochádza

k nataveniu základného materiálu spájaných rúr a k ich spojeniu pôsobením tlaku. Stlačením taveniny materiálu však dôjde aj k jeho vytlačeniu z roviny zvaru –
vzniká pretok. Vplyvom horšieho chladenia na vnútornej strane spájaných rúr je
tu jeho vznik výraznejší ako z vonkajšej
strany spoja. V dôsledku pretokov na vnútornej strane spájaného plastového potrubia vzniká v oblasti zvaru turbulentné prúdenie média, čím v jeho blízkom okolí dochádza k neustále sa rozširujúcej erózii
materiálu a jeho následnému porušeniu,
resp. celkovému zníženiu životnosti potrubných systémov; hydraulickým stratám
prúdením prepravovanej kvapaliny, a tým
aj k potrebe väčších energetických nákladov na jej prepravu. Vzhľadom na to, že v
praxi sa do potrubia spájajú rúry s určitou
stavebnou dĺžkou a odstrániť pretoky z vnútra potrubia je prakticky nemožné, problém minimalizácie vzniknutého vnútorného
pretoku sa dá riešiť iba optimalizáciou samotného procesu zvárania na tupo. Hlavným prínosom prezentovaného riešenia je
práve zvýšenie životnosti prevádzkovaných
potrubí a zníženie ich prevádzkových nákladov, prácnosti pri údržbe potrubí a aj
energetických úspor v dôsledku menších
tlakových strát pri prečerpávaní prepravovaných médií.
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